
DE STERKE MAN VAN MENSINGEWEER (artikel uit Nieuwsblad van het Noorden, 1 oktober 1955)80-
jarige klokkenluider houdt niet van stilzitten. Het groene deurtje met de grote ijzeren ring van de 
kerktoren te Mensingeweer kierde half open en binnen stond een oude baas, zijn rechterhand aan 
het lange klokkentouw, zijn ogen gericht op de deur van de bakkerij aan de overkant van de weg, 
waaraan het Nederlands Hervormde kerkje ligt. Toen die deur openging en de bakkersvrouw een 
teken gaf, pakte de oude man het touw met beide handen stevig beet en trok het met alle kracht 
naar beneden. Even nog was het stil, maar ineens bim-bamden zware, sonore klokkenklanken over 
het dorpje met zijn schilderachtige omlijsting van uitgestrekte landerijen en glinsterend water. Rustig 
en regelmatig bukte de bejaarde klokkenluider zich, het touw met zijn rechterhand beurtelings 
omlaag trekkend en weer vierend. Daar het practisch onmogelijk was het luide gebeier te 
overstemmen, wachtten we rustig af, tot de oude baas, de tachtigjarige Roelf Ronda, zijn plicht had 
gedaan, de begrafenisstoet, die juist op dat ogenblik naar het kleine kerkhof liep, met zijn 
klokkenzang te begeleiden. Intussen lieten we onze blik om hoog dwalen langs de ruwe stenen van 
de toren, waarlangs lange ladders omhoogklimmen tot in de zware balken van de nok. Een streepje 
zon gleed langs het regelmatig op en neer deinende klokkentouw, en uit de gedrongen toren 
galmden de slagen over het rustige dorp met zijn trotse molen. Nieuwsgierig keken we naar de 
klokkenluider, of er al tekenen van inspanning bij hem te zien waren, doch we behoefden niet bang 
te zijn, dat het hem te veel werd. Achteloos schoof zijn vrije knuist de pet achter op het hoofd en hij 
luidde rustig door, tot de bakkersvrouw het teken gaf, dat hij op kon houden. Hij haalde een grote 
rode zakdoek uit zijn zak en sloot met de daaraan vastgeknoopte sleutel de torendeur stevig af. Toen 
richtte hij zijn guitige lichtblauwe ogen achter dikke brilleglazen op ons. Ja, tachtig jaar werd-ie en hij 
was nog kras, al zei hij het zelf. Geboren en getogen Mensingeweerder, altijd hier gebleven ook. Als 
11-jarige jongen ging hij al aan het werk bij boer Hopma. Daar is hij ook getrouwd met de vrouw, die 
begin volgend jaar eveneens de acht kruisjes achter de rug heeft. „Ik hou van beweging”. „Kijk", wees 
hij op een grote boerenhofstee, niet ver van de kerk verwijderd, „daar ben ik 30 jaar in dienst 
geweest als eerste knecht en toen nog 15 jaar bij een andere boer". Zijn rug werd nog rechter en zijn 
ogen twinkelden ondeugend, toen hij op onze vraag, waarom hij van boer was veranderd, 
antwoordde, dat een mens ook wel weer eens wat anders wil. En nu? Ronda is trots op zijn kracht en 
omdat hij toch niet op een „stoul zit'n wil", heeft hij het baantje van klokkenluider grif aangenomen. 
Door de week staat hij elke morgen om 5 uur op om het touw in de toren te bedienen, 's middags om 
12 uur gebeurt dit nog eens en zondags beiert de klok om 8 uur en half 10. Dat is zo bij hem vanaf 
1948, toen de nieuwe klok werd opgehangen, nadat de oude in de oorlog was verdwenen. Maar 
omdat een mens, die bedacht is op lichaamsbeweging, met die kleine bezigheid zijn dagen niet kan 
vullen, gaat hij ook boer Smid nog wat helpen. „Kijk daar", wijst hij, waar we tussen enkele bomen 
het silhouet van een hofstee tegen de snel veranderende buienhemel zien afsteken. „En om tien uur 
hangen we gezellig wat rond de koffiekan", zegt de tachtigjarige olijk. Over de eremedaille in brons, 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, hem in 1952 door de burgervader van Leens uitgereikt, 
vergeet hij te vertellen. „Ik doe elke morgen nog aan ochtendgymnastiek", vertelt Ronda en als hij 
ons wat ongelovig ziet lachen, doet hij het meteen maar voor. We staan verbaasd; dit hadden we 
niet verwacht en omdat hij toch bezig is, vertelt hij ook maar, dat hij een zeis, die een jonge kerel 
nauwelijks in staat was op te tillen, met uitgestrekte arm kon vasthouden. Die kracht van hem is 
trouwens spreekwoordelijk in Mensingeweer, want nadat hij vlug op zijn fiets is gesprongen, vertelt 
een vrouw ons nog, dat hij kortgeleden de cafédeur open heeft geduwd, toen die stevig was 
afgesloten op Zondagmorgen. En hoofdschuddend kijkt ze de sterke oude man na, die monter over 
de weg peddelt naar zijn bijna even oude vrouw. Woensdag j.l. is Ronda tachtig jaar geworden. 
Dinsdag a.s. zal de gemeenschap, waarvan hij deel uitmaakt, hem huldigen.  
Rechtsonder: NvhN 1955. Gespannen kijkt de 80-jarige klokkenluider van Mensingeweer, Roelf 
Ronda, van de kerktoren uit naar de bakkerij aan de overkant van de weg, tot de bakkersvrouw hem 
het teken geeft, dat hij op moet houden met luiden. Tot dat ogenblik trekt hij rustig en zonder 
merkbare moeite het klokkentouw op en neer. 



 
Roelf met lintje op de borst gespeld. 

 
Roelf bezig met het luiden van de klok. 

 

Reinder Scholtens (1927) 
herinnert zich Roelf 
zittend op het hekje 
tegenover bakker Vos 
waar hij steeds op zijn 
horloge kijkt of het al tijd 
is om de klok te luiden. 
Ook op zondag luidde hij 
voor de dienst begon. 
 

Rouwadvertentie van de kerkvoogden en de 
gemeente. Onder hun grafzerk op de begraafplaats 
hier in Mensingeweer. 

 

 
NvhN 1.5.1952. Roelf krijgt lintje Orde van 
Oranje Nassau in brons.  

 
NvhN 18.4.1959 

Roelf (dagloner) en Abeldina (zonder beroep) trouwden in 1900 op 17 feb. en kregen een dochter 
Derktje (4 mei 1900) en een zoon Hendrik Derk (9 nov. 1904). Roelf was geboren in 1875 en ging in 
1886 als 11-jarige bij Mendelt Hopma op Rollingeweer al aan de werk. Later wordt hij eerste knecht 
bij Fokko Heertje Dijksterhuis (Schouwerzijlsterweg 1). Daar blijft hij 30 jaar volgens eigen zeggen. 
Roelf Ronda blijkt de overgrootvader van schilder Kees Danhof uit Eenrum te zijn. Via hem kreeg ik 



een foto van het echtpaar uit 1929. Van Kees vernam ik nog enkele wetenswaardigheden over Roelf. 
Toen hij eerste knecht van Dijksterhuis was, woonden Roelf en Abeldina in de arbeiderswoning die 
Fokko Heertje liet bouwen in 1914 (Schouwerzijlsterweg 2). Daar is ook de grootvader (Hendrik Derk) 
van moederszijde van Kees Danhof geboren. Later bij boer Theo P. Smid (Schouwerzijlsterweg 6) 
waar hij ook na zijn pensioen bleef komen helpen. Vanaf 1944-1959 woonden ze op Zandtuin 
(Schouwerzijlsterweg 8) en noemden dat huis ‘De Zwaitdrubbel’. Roelf was heel sterk zoals ook al het 
krantenartikel uit 1955 weergeeft. Hij kon zich in zijn pensioenjaren nog direkt 30x optrekken aan 
een stevige tak van een perenboom. Een ‘schietschop’ vol mest hield hij met gestrekte arm recht 
voor zich uit. Bij een ruzie met een man van circa 40 jaar, greep Roelf deze bij de arm en kneep er zo 
hard in dat de man inzakte en het uitschreeuwde ‘loat mie lös, ie kniepen mien aarm kepot!’ ‘Dat hij 
na zijn pensioen ook nog werkte, kwam ook omdat hij niet graag thuis was, want hij had een ‘kwoad 
wief’, vertrouwt Kees me toe. Roelf zelf was de goedheid zelve ondanks zijn lichamelijke kracht. Met 
dank aan Dicky Ronda (oorkonde), Kees Danhof (portret echtpaar), Nannie Spoelman, Wim Mollema 
en Reinder Scholtens. 

 
 
Ronda en Abeldina Staal in 1929.  
Let op Roelf zijn hand!  
 

 
Fokko Dijksterhuis jr vroeg Roelf als kind eens 
de klok langer te luiden omdat zijn moeder 
jarig was en dat deed hij dan. 
 
    
 

 
 
De oorkonde is ondertekend door totaal acht 
personen. Helaas kan ik alleen in de linker rij van 4 
handtekeningen die van J.D. Ronda (Hoofdstraat D 
68, later J. Lewestraaat 1) ontcijferen. De 
bovenste van de rechter rij de naam is mogelijk 
een dubbele naam. Dominee Vos was in 1955 de 
predikant en wie de kerkenraadsleden waren 
weet ik niet. 

               

  



De Hogelandster oktober 1955   
MENSINGEWEER. Tromgeroffel kondigde aan, dat er dinsdagavond in Mensingeweer iets bijzonders 
te doen was. Toen “Orpheus" uit Eenrum de serenade inzette, bleek deze bestemd te zijn voor Roelf 
Ronda, de 80-jarige klokkeluider, die met zijn vrouw en familie voor de geopende deuren van 't Café 
Hartsema verscheen. De dorpsgemeenschap had zich verzameld om met dit „dorpssieraad", zoals de 
voorzitter van de feestcommissie hem noemde, een avond te pronken. In vele toespraken werden de 
verschillende kanten van Roelf Ronda belicht. De Burgemeester van Leens legde nadruk op zijn alom 
bekende plichtsbesef en trouw. De Heer Dijksterhuis haalde herinneringen op, waaruit bleek, hoe 
groot de lichaamskracht van de jarige altijd geweest was. Sommige sprekers deden hun hartelijke 
woorden van geschenken vergezeld gaan. Tabak, sigaren, pijpen, een horlogeketting, een tabakszak 
met inhoud, een koek, een wandelstok en een oorkonde waren het duidelijk bewijs, hoe zeer de 
jubilaris door ieder werd gerespecteerd. 

Roelf Ronda tachtig jaar. Mensingeweer. Woensdag 28 september zal het 80 jaar geleden zijn, dat 
Roelf Ronda, de klokkeluider van Mensingeweer, het levenslicht aanschouwde. Zijn ouders zullen 
niet vermoed hebben, dat hij nog eenmaal zo'n be langrijke plaats in het dorpsleven zou gaan 
innemen. Afgezien van de diensten die hij de landbouw gedurende zijn lang en arbeidzaam leven (en 
Roelf Ronda werkt nòg!) heeft bewezen, is hij de laatste jaren een figuur geworden, die door ieder 
wordt gerespecteerd. De weergaloze trouw, waarmee hij twee maal per dag de tijd aangeeft en de 
liefde, waarmee hij dit doet, zijn allen bekend. Niet voor niets werd hem dan ook in 1952 door de 
Burgemeester van Leens de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons uitge- 
reikt. Nu heeft zich een comité gevormd met de bedoeling de erkentelijkheid van de dorpsgeoten tot 
uitdrukking te brengen. Daarvoor werd een receptie belegd op dinsdag 4 october, des avonds om 7 
uur, in 't café Hartsema, waartoe alle Mensingeweersters hartelijk worden uitgenodigd. Men zie de 
advertentie in dit nummer. 

 

              

             Abelina Staal            

 


